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Çerçeve ve biz kimiz

• Araştırma kurumlarında toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik eden 
CALIPER Projesi Ocak 2020 yılında 9 uygulayıcı araştırma kurumu 
arasında yer alan Vilabs ve Yaşar Üniversitesi’nde başladı. 

• İtalya’da yerleşk bir araştırma ve danışmanlık kurumu olan Smart 
Venice konsorsiyumu toplumsal cinsiyet uzmanlığı ve tüm partnerler 
için eğitim oturumlarının tasarım ve organizasyonu da dahil olmak 
üzere tüm süreçte teknik/bilimsel destek sağlayan partnerlerden 
biridir. 

• Pek çok ulusal eğitimci aynı formattaki eğitimlerin farklı ülkelere 
adapte edilmesinde Smart Venice ile işbirliği yapmaktadır. 
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Eğitmeni Tanıyalım!
4 PhD , Siyaset ve Sosyal Bilimler, Marmara 

Üniversitesi, 2010

4 YTÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, 
Öğretim Üyesi, 2002-2017 

4 Amsterdam Üniversitesi, Araştırmacı (2005-
2009)

4 NOTİ Eğitim ve Danışmanlık, iletişim, 
toplumsal cinsiyet eşitliği, kurumsal 
dönüşüm, , güçlenme, kapsayıcı liderlik, 
Çeşitlilik&Kapsayıcılık alanında kurumsal 
eğitim ve danışmanlık

4 AÇEV, KADER, NDI gibi STÖ’lerde 
danışmanlık

Turkey:
Ece Oztan, Dr
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Gündem – Oturum 1
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30 dakika Hoş geldiniz –Eğitimci ve katılımcıların tanıtımı- oturum akışı-

beklentiler

Etkileşimli oturum

30 dakika Isınma egzersizi: mevcut toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri Etkileşimli egzersiz-ana 

oturum
30 dakika Bilimsel araştırmalarda toplumsal cinsiyet eşitliği. Temel tanımlar 

ve AB ve ulusal düzeyde temel meseleler

Sunuş ve tartışma

10 dakika Çay- kahve arası

30 dakika Araştırma ve Yenilik alanında AB Politikaları

Araştırmada toplumsal cinsiyete ilişkin 3 ERA önceliği 

∙ Kadın araştırmacıların sayısını arttırmak, meslekte kalması ve

kariyer ilerlemeslerini kolaylaştırmak

∙ Araştırma kurumlarındaki karar alma pozisyonlarındaki kadın

sayısını arttırmak

∙ Toplumsal cinsiyetin bilimsel ve teknolojik araştırmaya bir 

boyut olarak eklenmesini teşvik etmek 

Sunuş ve tartışma

30 dakika Kendi kurumunuzdaki zorlukları analiz etmek 4 gruba ayrılarak egsersiz

20 dakika Grupların çalışmalarının ana oturumda sunulması kapanış Tartışma
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Teknik 
Bilgiler
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Click here to
mute/unmute
yourself Click here to

open/close your
webcam

Use the chat
to type your
question
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Raise your hand
if you want to
pose a question

Select the
addressee of
your
message

Click
here to
share a
file in
the chat
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White board (beyaz tahta)  özelliği: notlar için 
menüyü ortaya çıkarmak 

Eğitmen beyaz tahta paylaştığında,
notlar ekleyerek katkıda bulunmak
mümkündür.

1. Ekranınızın üzerindeki «View
Options» sekmesine tıklayın.

2. ‘Annotate’ menüsünü seçin
3. Aşağıdaki menü çubuğu
ekranınızda belirecek.
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• Mouse: Ek açıklama araçlarını devre dışı bırakın ve mouse işaretçisine geçini
Eğer not araçları devre dışı kalmışsa menü çubuğundaki Mouse bölümü mavi
olacaktır.

• Text: Metin ekleyin.

• Draw: Çizgi, ok ve şekil ekleyin.

• Stamp: Onay işareti ve yıldız gibi önceden tanımlanmış simgeler ekleyin.

• Arrow: Fare işaretçiniz yerine küçük bir ok görüntüler. Adınızı gösteren bir ok
eklemek için tıklayın. Sonraki tıklamada yerleştirilen her önceki ok kaldırılır.
Ek açıklamalarınızı diğer katılımcılara işaret etmek için bu özelliği
kullanabilirsiniz.

• Eraser: Ek açıklamalarınızın bazı bölümlerini silmek için tıklayın ve
sürükleyin.

• Format: Renk, çizgi, font gibi ek açıklama biçim opsiyonlarını içerir.

• Clear: Tüm ek açıklamaları silin.

Whiteboard – menü çubuğunun kullanımı
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Çevrimiçi Eğitim ve Toplantı Kuralları (netiquette)
1. Konuşmadığınızda mikrofonunuzu sessize alın (mute konumu), bu arka plan seslerini

engelleyecektir.

2. Lütfen kameranızı toplantı süresince açık konumda bulundurun, bu etkileşimi
arttıracaktır.

3. Her bölümden sonra bir Soru&Cevap kısmı olacak. Ancak sunuş sırasında yine de bir
soru sormak ya da yorum yapmak ihtiyacı hissederseniz, «Raise hand» yani el kaldır
düğmesine tıklayarak söz isteyebilirsiniz. Eğitmen size söz verince mikrofonunuzu açıp
sorabilirsiniz.

4. Herkesin etkileşimli oturumlara katılması önemlidir. İyi bir zaman yönetimi için lütfen
düşüncelerinizi kısa bir biçimde ifade etmeye özen gösterin, ve herkesin etkileşimli
iletişim kurması için zaman sağlayın.

5. Çay- kahve araları olacak, bu nedenle eğitim sürecinde oturumdan ayrılmayın.

6. Bulunduğunuz mekanda oluşabilecek acil bir durumda, lütfen mikrofonuzu ve
kameranızı kapatın.

7. Eğer bağlantı sorunları yaşarsanız Zoom odasından çıkmayın, sistem sorun çözülür
çözülmez sizi içeri dahil edecektir.
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Tanışma ve Beklentiler
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Mikrofonlarınızı açarak, kendinizi, Yaşar Üniversitesi’ndeki görevinizi, toplumsal cinsiyet 
çalışmaları alanında deneyimlerinizi ve bu seminer dizisinden beklentilerinizi paylaşabilir misiniz? 

Önce CALIPER ekibi ile başlayalım!  
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Katılımcıların Beklentileri
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Isınma Egzersizi:
Toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri 

toplumda ve üniversitelerde 
hala bir problem mi? 

13
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Bilimsel Araştırmalarda Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği 

Temel Tanımlar ve AB ve Ulusal 
Düzeylerde Temel Problemler 

14
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Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet

Bu kavramları nasıl kullanıyoruz?

Anket: Toplumsal cinsiyet ve cinsiyet terimlerinin aynı anlamda ve 
birbirlerinin yerine kullanılabilir olduğunu düşünüyor musunuz?
• Evet
• Hayır
• Emin değilim/Bazen

https://drive.google.com/open?id=15uYa3NxyFz7lyacX50YrGXt47uwQ04
_RnEeDrXFNgg0



CİNSİYET vs TOPLUMSAL CİNSİYET  

• Kadın ve erkekler arasında, üreme 
organları ve anatomik özelliklere 
dayalı farklılıklar.

• E/K olarak doğumla atanan cinsiyet

Kadın ve erkeklerin toplumda ve 
ekonomideki rollerine ilişkin sosyo-
kültürel olarak inşa edilen 
tanımlamalar 

Toplumsal cinsiyet kadın ve 
erkeklerden beklenen farklı 
davranışları şekillendirir. 
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Toplumsal cinsiyet tanımlamaları katı ve ikiliklere dayanan KALIPYARGILAR 
kolaylıkla kristalize edilir. Kalıpyargı, gerçekliğin basitleştirilmesine dayanan ve 
bir grup insanın aynı davranış ve özelliklere sahip olduğunun varsayılması, bu 
özelliklerle tanımlanmasıdır. 



TOPLUMSAL CİNSİYETLENMİŞ KALIP YARGILAR

• ERKEK                                                                 KADIN
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Güçlü
Akılcı
Ailenin direği
Kariyer odaklı

Duygusal 
Nazik
Anne 
Ailesinin bakımını 
üstlenen
Ailesini kariyerinin önüne 
koyan

• Toplumlarda zaman ve mekan bakımından farklılar gösteren yapısal toplumsal cinsiyet eşitsiliklerinden 
kaynaklanır

• Medya ve popüler kültür ile vurgulanır ve güçlendirilir
• Kişilerin seçimleri ve bireysel özgürlüklerini sınırlandırır ve bunların önünde ağır yükler oluşturur. 
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Aslında o kadar da basit değil: Karmaşık Katmanlar

İKİLİKLERİN ÖTESİNE GEÇMEK
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TOPLUMSAL CİNSİYET KURABİYESİ
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Kesişen Eşitsizlikler: toplumsal cinsiyet+

Kesişimsellik kavramına dayanan Toplumsal cinsiyet+ (QUING projesi-2007) 
yaklaşımını benimsiyoruz: 
• Toplumsal cinsiyet analizimizin ana odağı olarak kalırken
• Toplumsal cinsiyetin nasıl sınıf, göçmenlik, yetenek düzeyleri, toplumsal cinsiyet 

kimliği, cinsel yönelim, yaş vb. ile kesiştiğini anlamaya çalışıyoruz. 

Temel mesaj: kadınlar (ve erkekler) homojen gruplar DEĞİLDİR. Toplumsal cinsiyet 
ayrımcılığı/ayrıcalığı deneyimleri sosyal olarak bir dizi çoğul ayrışma eksenlerinde nasıl 
konumlandıklarına bağlı olarak bir hayli farklılaşabilir. 
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Bilim ve Yükseköğretimde Toplumsal Cinsiyet

TEMEL PROBLEMLER
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‘Disipline Edilmiş’ Seçimler: Alan seçimlerinde yatay ayrışma

YATAY AYRIŞMA

«Kadın ve erkeklerin 
farklı sektörler ve 

mesleklerde 
yoğunlaşması»  
(EIGE Glossary)
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Borudaki boşluk ve sızıntılar: (Yükseköğretim kurumları ve araştırma alanında öğrencilikten 
kariyere )
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BTMM (STEM) disiplinlerinde farklı bir resim



This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme under Grant Agreement No 873134

25

Bilimsel bilgideki yanlılıklar: bilimlerin tarihi 

Mary Anning (1799-1847) Caroline Herschel (1750-1848)Emilie du Chatelet (1706-1749)

Mary Somerville (1780-1872)

Marie Curie dışında, 
bu bilim kadınlarını 

tanıyor olabilir 
misiniz? 

Maria Mitchell (1818-1899)

Pictures from Smithsonian Magazine  on line 

Barbara Mac Klintock (1902-1992) 

Chien Shu Wu  (1912-1997)

Shirley Ann Jackson (1946)
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Türkiye’den Bilim Kadınları

Semahat Geldiay (1923-2002) Feryal Özel (1975)Mübeccel Kıray (1923-2007)

Dilhan Eryurt (1926-2012) Mari Paris Pişmiş  (1911-1999)

Pictures from Smithsonian Magazine  on line 

Nermin Abadan Unat (1921) ) 

Engin Arık (1948-2007)

Çiğdem Kağıtçıbaşı (1940-2017)

Canan Dağdeviren (1985)
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Taş-Kağıt Makas: Akademinin Sağlam Makası

Neugebauer , 2006;  Öztan 2015 
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Q&A
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Coffee Break 10 minutes

Enjoy it and……

please be back on time ☺
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Araştırma ve Yenilik Alanında Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği

AB ÖNCELIKLERI VE POLITIKALARININ ARDINDAKI KANITLAR
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İletişim «Bilimde Kadınlar». 
Avrupa Araştırma alanını 

zenginleştirmek için kadınları 
harekete geçirmek: EPWS ve 

Helsinki Group 

2018201220092007200620021999

She Figures 2003 
ERA kadınların katılımınıdan, 

atraştırma içeriğine toplumsal 
cinsiyetin dahil edilmesi yolunda ilk 

adımı attı. FP6 için başvurularda 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı 

istenmeye başlandı. 

«Stocktaking 10 Years on 
Women in Science» Raporu

«Expert Group Innovation 
through Gender»
(H2020 Advisory Group on 
Gender  in 2014)

ETAN raporu: "Promoting Excellence 
through mainstreaming Gender 

Equality» 
FP5 Bilimsel araştırmalarda kadınların 

temsiliyeti üzerine odaklanma 

Bu tür yatay kesen başlıkklar 
FP7’de proje önerisi 
değerlendirme sürecinden 
çıkarıldı. 

Konsey, toplumsal cinsiyet 
eşitliğini 6 ERA önceliğinden 

biri olarak belirledi. 
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Politikaların Gelişimi
1999-2020
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Bilimdeki toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri ile mücadelede 
artan karmaşıklık ve gelişmeler 

Politika 
Hedefleri

Bilimse kadınların temsili
Karar alma pozisyonlarına 

erişim
Araştırmada toplumsal 

cinsiyet boyutu

Politika 
Araçları

Kişisel destek önlemleri Kurumsal değişim Eğitim/CoPs/Sertifikasyon

Argümanlar Eşitlik- Adalet
Yetenek israflarını 

karşılaştırmak 
Mükemmeliyet& Rekabeti 

teşvik etmek 

K
es

iş
im

se
lli

k
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Araştırmada Toplumsal Cinsiyet ile ilgili AB Politikalarını Takipte Kalın. 

PAYDAŞLAR, PROJELER, BELGELER 

Ana Paydaşlar

• ERAC Standing 
Working Group on 
Gender 

• GI2 Gendered 
Innovations Group

• European Institute for 
Gender Equality 

H2020 Projeleri

GE Academy

ACT on GENDER

GENDER ACTION

CASPER

Temel Belgeler

EU Strategy on Gender 
equality 2020-2025

ERA progress Report 
2018

ERAC SWG Report on 
the implementation of 
Council Conclusions on 
Advancing Gender 
Equality in ERA -2015

Main EC Webpage: https://ec.europa.eu/research/swafs/index.cfm?pg=policy&lib=gender
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ERA Öncelikleri ve Araştırmada Toplumsal Cinsiyet Eşitliği  
GENEL BAKIŞ

• İşe almadan, işte tutmaya araştırma kariyerlerinde toplumsal 
cinsiyet eşitliğini teşvik etmek 

• Karar alma konumlarında toplumsal cinsiyet dengesi 

• Toplumsal cinsiyetin araştırma içeriğine entegre edilmesi 



This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme under Grant Agreement No 873134

36

Bilimsel Kariyerde Eşitlik
RASYONEL

Cinsiyet dengesizlikleri ve yanlılıklar She figüre datasının gösterdiği 
gibi  kariyer katmanlarının her birinde karşımıza çıkmakta olup şu 
mekanizmalarla doğrudan ilişkilidir:

• İşe alım, giriş seviyesi ve ötesi 

• İşte tutunum, meslekten çıkışların önüne geçilmesi

• Kariyer gelişimi, üst seviyelerde toplumsal cinsiyet dengesini 
sağlamak 
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İşe alımda toplumsal cinsiyet yanlılık  
LITERATÜRDEN KANITLAR

• Hollanda'da yapılan bir araştırmada, işe alım süreçlerinden 971 kayıt 
analiz edildi  ve 64 komite üyesiyle görüşüldü ve iş ilanlarında 
belirlenen objektif ve karşılaştırılabilir parametrelere dayalı resmi 
gerekliliklere rağmen, resmi olmayan kriterlerin (kişilik, liderlik 
becerileri, 'rol için uygun') önemli bir rol oynadığı tespit edildi.  (Van 
der Brink, Benschop, 2010).

• Enformel kriterler, bilinçli veya bilinçdışı toplumsal cinsiyet ve diğer 
yanlılıklardan etkilenebilir. Kadın adaylara ilişkin kalıpyargılar daha çok 
yarı-zamanlı çalışma, kariyer tutkusunun azlığı, işe bağlılığın azlığı gibi 
yargılarla işlemektedir.

• Başka araştırmalarında aynı yazarlar akademik mükemmeliyetin 
inşasında “çifte standart”a referans vermişlerdir. 
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Akademide İş Yaşam Dengesi 

Source: Times Higher Education
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Karar alma pozisyonlarında toplumsal cinsiyet dengesizlikleri
VERILERIN SÖYLEDIĞI

• AB’de Yüksek Öğretim sektöründeki kurumların üst düzey 
yönetiminde kadın oranı 2014’de %20.1 ike 2017’de %21,7’ye 
yükselmiştir. 

• 2017’de kadınlar AB’de kurul üyelerinin %27’sini 
oluşturmaktadır. (She Figures 2018)

• Cam tavan olgusu: «gerek kamu gerek özel sektörde kadınların 
üst düzey karar alma ve idari pozisyonlara erişmelerinin önündeki 
yapay engeller ve görünmez bariyerleri anlatır (EIGE’s Glossary)
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Toplumsal cinsiyeti görmeyen ya da yanlı bilimsel araştırma

Doğrudan veya dolaylı olarak insanlarla ilgili bilimsel araştırmalar toplumsal 
cinsiyeti bir boyut olarak hesaba katmak mecburiyetindedir. 
Bunu yapmadığında kısmi ve hatta yanlı sonuçlara ulaşma riski  ve dolayısyla 
araştırmanın bilimsel niteliğinden ödün verme riski vardır. 

Toplumsal Cinsiyetlenmiş Innovasyon Projesi pek çok örnek vaka sunar:
• 90’ların sonunda 10 ilaç ABD piyasasından öldürücü etkileri nedeni ile geri 

çekilmiştir. Bunlardan 8’i «kadınlar için daha çok sağlık riski oluşturmaları» 
sebeylepiyasadan kaldırılmıştır. 

• Yine eczacılık alanında osteoporoz’un bir erkek hastalığı olarak 
tanımlanmaması teşhisi ve erkeklerin tedavisini geciktirmiştir. 

• Mühendislikte kısa boyluların (çoğunluğu kadın fakat aynı zamanda pek çok 
erkek de) sürücü pozisyonunda düşünülmemesi otomobil kazalarında daha çok 
yaralanmaya yol açmıştır. 

• Son dönemlerde yapay zeka algoritmalarına dayanan yüz tanıma sistemlerin 
toplumsal cinsiyet ve ırkı hesaba katmamasının ciddi yanlılıklara yol açmıştır. 

Araştırma yorumuna 

toplumsal cinsiyet 

boyutunu eklemek şu 

anda en büyük meydan 

okumalardan biri ve 

başarılması için bir 

önceliktir. 
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Q&A

41
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1. Grup çalışması- Kendi 
araştırma kurumunuzdaki 

güçlüklerin analizi

43
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Küçük grup çalışmaları

44

YÖNERGE:

44 FARKLI “oda” oluşturulacak 

4Katılımcılar  işlerindeki pozisyon/rollerine göre ayrılacak  

4Her bir grup kendi odasında chat üzerinden paylaşılan linkteki belge üzerinde 
çalışacak. 

4Çalışmanın amacı kurumunuzda toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri ile ilgili güçlüklere 
odaklanmak olacak. 

4Her bir grubun bir sözcü/kolaylaştırıcı ve bir raportör (not alarak takip eden büyük 
grup paylaşımında sonuçları rapor edecek) belirlemesi gerekmektedir. 

4Çalışma, ekip ile işbirliği ile yapılacak. m 

30 
minutes



45

• Katılımcılar breakout room’lara ayrıldıktan sonra
«ask for Help» menüsü ile eğitimciden yardım
isteyebilir.

Yardıma ihtiyaç olursa

Genel oturuma dönüş
• Katılımcılar çalışmalarını bitirdiklerinde kendi kararları ile

Leave Breakout room sekmesine tıklayarak genel 
oturuma dönebilirler.

• Alternatif olarak host eğitimci 30 dakika dolduğunda 
odaları otomatik olarak kapayabilir. 



GENEL OTURUM

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme under Grant Agreement No 873134



KAPANIŞ 

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme under Grant Agreement No 873134

Bir sonraki oturum:

Ne zaman: 4 Haziran, 12pm
Konu: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için 
Kurumsal Değişim


